Президентът Георги Първанов няма да отзовава посланиците с агентурно минало
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Президентът Георги Първанов няма да подпише укази за отзоваването на
посланиците с установена принадлежност към бившата Държавна сигурност. Това
стана ясно от негово изявление днес.

48 дни след като Министерският съвет го сезира на 23 декември 2010 г. с искане за
отзоваване на посланиците с агентурно минало държавният глава коментира, че
позицията му по предложението на правителството остава непроменена.

По думите му колкото повече се запознава с материалите, толкова е по-убеден, че това
е правилната позиция.

Преди около две седмици Първанов заяви пред журналисти, че е прочел половината от
досиетата на посланиците и намира морални основания са освобождаването само на
един посланик, чието име не пожела да назове.

Самият Георги Първанов беше разкрит през лятото на 2007 г. като секретен сътрудник
„Гоце”,
работил за
Първо главно управление на ДС. Факт, който бившият лидер на БСП е скрил в
биографията си.
.
От 22 януари 2002 г., когато встъпи в длъжност като президент Първанов е назначил
общо 98 дипломати, агенти на ДС или на Разузнавателното управление на Генералния
щаб на БНА, показват двете решения на комисията по досиетата за дипломатите от 14
декември 2010 г. и допълнителното от 6 януари 2011 г. (графика за назначенията вижте
тук
).
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От заявената от президента позиция става ясно, че той няма да се съобрази и с
декларацията на Народното събрание отпреди един месец, с която всички
парламентарно представени партии без БСП го призоваха да отзове посланиците.

До момента управляващите не са коментирали отказа на държавния глава да подпише
укази за отзоваването на 35-те посланици, разкрити като агенти на ДС и РУ-ГЩ, които в
момента представляват България в различни страни по целия свят. Една от
възможностите на правителството е да заобиколи президента, като Министерството
на външните работи повика посланиците в страната и престоят им тук бъде удължен до
изтичане на мандата им. Подобна реакция обаче не е коминтерана официално от МВнР
досега. През януари министърът на външните работи Никой Младенов заяви, че очаква
да има нормален диалог с президента Първанов по проблема. Такъв обаче не се случи.

При подобна ситуация на конфронтация, в която държавният глава реши да не
отстъпва и не издаде указ за назначение на нов директор на служба „Военна
информация” (военното разузнаване), той беше заобиколен от правителството с
назначаването на цивилен за изпълняващ длъжността.

Георги Първанов не пожела да коментира решението на военния министър Аню
Ангелов да отзове военните аташета с агентурно минало, защото този въпрос се
решава на друго равнище и не иска да го вкарва в диалога с военния министър. В случая
с военните аташета съдбата им не зависи от подписване на указ от страна на
президента, както това е при посланиците. Първанов обаче изрази мнение, че и по
въпроса с военните аташета, разкрити като сътрудници на ДС, позицията му е същата,
както с посланиците.

На 26 януари 2011 г. комисията по досиетата обяви проверката за принадлежност към
ДС на ръководния състав на Министерството на отбраната от 10 ноември 1989 г. до
днес, при която бяха обявени имената на двама военни аташета – Володя Цветанов,
брат на Румен Петков, получил назначение в Киев, Украйна и Валентин Цанков, който е
избран за военно аташе във Вашингтон, САЩ.

Имената на останалите военни аташета с агентурно минало в ДС и РУ-ГЩ не са обявени,
тъй като са служители на военното разузнаване, а проверката в тази службата още не
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са обявени от комисията по досиетата.
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